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La filatelo laŭ—tema kaj Esperanto

Preskaŭ ĉiun tagon aperas novaj poŝtmarkoj ie $n la mondo4Verŝajne 
ne plu ekzistas kolektanto,kiu kapablas akiri Giujn.Jam delonge ni 
filatelistoj estas devigataj,fiksi limojn por nia kolektado, 

generale ni povas e^kti. inter du eblecoj: Ni povas lcolek^^au •
oiujn markojn de malmultaj landoj aŭ malmultajn markojn de ciuj 
landoj.

La amaso do la kolektantoj laŭ-landaj okupas sin nur pri tre mal- 
multaj landoj.Ni povas diri, ke ili principe agas ?’nacie}\La fila- 
telistoj laŭ-temaj,kiuj kolektas markojn de multaj landoj,sed mal- 
multajn markojn de unuopa lando,kontraue donas la unuan rangon al 
la internacieco.Cefe ili priatentas la temon, sed nur apude la de- 
venan landon.

En tiu punkto ili similas al la Esperantistoj. Esperanto estag la 
lingvo por la kontaktoj inter la nacioj.Esperanto kapabligas ĉiun 
personon, kontakti kun homoj, kiuj hejme uzas iu ajn fremdan ling- 
von.
Evidente la kolektanto laŭ-tema povas bone utiligi tiun lingvon 
internacian. Li havas la okazon kontakti Ĵcun Esperantistoj en la 
plej diversaj landoj kaj lam ilia helpo akiri filatelajojn neordiiorr- 
ajn.

Tiamaniere la filatelo laŭ-tema kaj Esperanto komune^agos sur kam- 
po internacia en tre pacema maniero ila interkomprenigo estos facila, 
kaj laŭ la objekto, kaj laŭ la lingvo.

Esperanto nia temo

Ia filatela temo Esperanto ampleksas oiujn filatelajojn oficiale 
eldonitajn,kiuj tekste aŭ bilde kontaktas la internacian lingvon 
Esperanto:

1) Pos^arkoj e^lomta j _ 
tutaĵoj*, en kiuj estas

s. zs

2) Postmarkoj kaj -tutaĵoj 
teksto en Esperanto.

5) . Poststampoj pro okazoj

pro okazoj de la Esperanto-movado kaj 
enpresitaj tiuj markoj.

eldonitaj pro aliaj okazoj, lam

. , „ , _ _ de la Esperanto-movado aŭ pro aliaj
okazoj kun teksto en Esperanto.

• /\ /X
4) Aliaj poŝtmarkoj, tutaĵoj kaj poststampoj,kiuj temas pri 

Esperantistoj aŭ. pri amikoj de Esuperanto.

poŝtoficialaj presajoj kun teksto en Esperanto.

Aŭdante ke ĝis nun aperis nur 59 Esperanto-poŝtmarkoj, oni povus 
opinii, ke Esperanto egtas negrava filatela" temo.Konsiderante an- 
kaŭ la centojn da tutaĵoj kaj stampoj oni trovas filatelan taskon 
ampleksan ka j intere san.



La FIECO, giaj laborgrupoj liaj sekcioj

ankaŭ aliaj Kun suf- 
d ~~las, atingi kun nia 

‘ estas membroj 
FIECO (Federa- 

FIECO subtenas

Kompilo de poŝtmarkoj laro similaj bildaj ne jam estas motivkolekto. 
Nur se la markoj kaj la aliaj filatelajoj en la albumo estas laŭ 
bona plano ordigitajAkaj klariga teksto estas aldonita, oni povas 
nomigi tion kkolektajo laŭ-terna”.

Ekzistas kolektujoj modelaj kaj instruaj, sed 
ice malalta nivelo, Ni seriozaj’ filatelistoj cel 
kolektujo eble plej atentindan nivelon,. Fro tio ni 
de la federacio internacia pri filatelo laŭ-tema 
tion Internationale de Ehilatolie Constructive), 

nin per spertaj konsiloj, aktuaJ.aj informoj, 
klarigoj pri la diversaj temoj, 
atentigo pri la koncerna literaturo, 
* ’ ‘ ‘ j^kontaktoj inter la

la intersango kaj en ekspozicioj.

FIECO havas sekciojn laa-landajn kaj laborgrupojn laŭ-temajn. La 
sekcioj kunigas la kolektantojn de unu lando, sed pri giuj temoj*. 
..... j nur okupigas pri unu certa teno,sed en ciuj lando j. 

sekcioj kaj laborgrupoj ni publicos post kelka tempo.

pri la diversaj temoj 

instigo de personaj 
subteno en “

kolektantoj,

La laborgrupoj 
Liston de la

(. J'

na nova laborgrupo Esperanto

bezonas fidindan katalog on, kiu 
lia temo. Kian li posedas 
stampo j,li devas pripensi,

e s t a s

La motivkolektanto por sia agado ' 
enhavas ĉiun filatelan materialon pri 
certan kvanton da markoj, tutaĵoj kaj 
kiamaniere li dividu la terion.

Katalogo kaj ordiga^divido de la temo 
por la laborgrupo. Ĉar ” L_ 
unuigo de la kolektantoj kaj fakaj gazetoj, 
listoj de narkoj kaj stampoj.Tiuj unuopaj t _ 
formataj kaj kompilataj al kompleta katalogo.

Markoj kun la portretoj de Esperantistoj ĝis nun ne estis regist- 
ritaj sisteme * AAnkaŭ pri s- - ■

mo t iv-f i la t e la j o, oni 
solvendaj per la nova laborpru.no

Kr ori t iu j f Lindano n t a j 
la unuopajn kole! ' 
havu la okazon, k

plej gravaj punktoj 
en la Esperanto-movado eksistas jam. delonge 

kaj fakaj gazetoj, ni jan disponas pri 
’ istoj devas esti re-

etoj de Esperantistoj _
Ŭ pri ordigo de la tomo, kiu estas necesa"por 

ne novis informigi. Do,pluraj* taskoj estas 
—-- - o ♦

_ agoj la laborgrupo celos,konsili kaj subteni 
tantojn, por ke ciu Esperantisto kaj filatelisto 
ompili vidindan kolektaj on.

Ĉu vi deziras kunagi ?

‘O
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Kiu interesigas
cu speri, kolektanto 
broj de la 
1 ’Iu, laborgrupo nne post v*.< 
donu duopan reafrankon

Se vi plenigos la aldonitan demandilon kaj sendos 
grupo, vi grave helpos al la komencaj laboroj.

Zi

Bonvolu, ĉiam skribi al la jena adreso:

Sinjoron Hermann Heiss
Hoetlmattstr.54 
7602 Oberkirch (Haden) 
Germanio okcidenta

pri la filatela temo Esperanto, cu komencanto au
, subtenu, la FIECO-laborgrupon Esperanto.Mem— 

FIECO rajtas farigi membroj de la’laborgrupo.E’rovizore 
laborgrupo ne postulas propran kotizon, sed p^tas, ke oni al- 
... . .... .... i aŭ du respondkuponojn al ciuj leteroj.
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ĝin al la labor-

laborpru.no

